Město Rousínov
Zastupitelstvo města Rousínova
Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov, tel: 517 324 820,
E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz

Obecně závazná vyhláška města Rousínova
č. 2/2020,
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích
Zastupitelstvo města Rousínova se na svém 13. zasedání dne 16.09.2020 usnesením
č. 13/35/20Z usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2
písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a cíl
(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů‚ neboť
se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
(2) Cílem této obecně vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na území města Rousínova vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se
pro rozpor s dobrými mravy zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a vytvořit tak
opatření směřující k zachování veřejného pořádku, ochraně občanů, zejména mravního
vývoje dětí a mládeže a vytváření kulturního a estetického vzhledu města.

Čl. 2
Vymezení pojmů
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
(2) Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem
(dále jen „zákaz požívání alkoholických nápojů“) je zakázáno na veřejných prostranstvích
vymezených v příloze č.1 této obecné závazné vyhlášky

1

Čl. 4
Výjimky ze zákazu
(1) Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:
a) prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren,
b) dny 31. prosince a 1. ledna příslušného kalendářního roku.
(2) Rada města Rousínova může po předchozí žádosti udělit výjimku ze zákazu požívání
alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě
Rousínově při kulturních a sportovních akcích, slavnostech, tradičních akcích, výročních
trzích a jim podobných akcích.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................

..........................................

Zdeněk Šedý v.r.

Ing. Jiří Lukášek v.r.

místostarosta

starosta

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Rousínova č. 2/2020
s vyznačením veřejných prostranství, na kterých se zakazuje požívání alkoholických nápojů.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

22.09.2020
08.10.2020

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Rousínova č. 2/2020
s vyznačením veřejných prostranství, na kterých se zakazuje požívání alkoholických nápojů.

1. Prostor Sušilova náměstí
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2. Park před zdravotním střediskem
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3. Park u křižovatky ul. U Mlýna a Habrovanská

3

4. Park před ZŠ Habrovanská
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5. Atletický stadion na ul. U Stadionu a v okruhu 50 m od něj
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6. Ve vnějších a vnitřních prostorách autobusového nádraží
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7. Areál dětského hřiště na sídlišti v Rousínově a sportoviště a v okruhu 50 m od něj

7

